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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

Dit betreft een reguliere inspectie, waarbij na 3 jaar een kort onderzoek nu een groter onderzoek 

plaats vindt. 

 

Beschouwing 

De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 

uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het kindcentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de 

bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Buitenschoolse opvang AllesKIDS maakt onderdeel uit van Ester Gelsing Kinderopvang. Er zijn 50 

kindplaatsen. BSO AllesKIDS is, samen met het kinderdagverblijf, gevestigd in Kindcentrum Het 

Timpaan. 

De BSO maakt gebruik van het Atrium. 

 

Inspectie geschiedenis: 

2017-2019: hebben er jaarlijkse inspectie-onderzoeken plaatsgevonden. De locatie voldeed aan de 

gestelde en onderzochte voorschriften; 

2020: heeft er geen jaarlijks inspectie-onderzoek plaatsgevonden i.v.m. Covid-19; 

6 september 2021; een jaarlijks onderzoek er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 

Bevindingen: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. Nadere toelichting is te lezen in onderstaand 

rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

BSO AllesKIDS beschikt over een pedagogisch werkplan. De houder draagt er zorg voor dat in de 

buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. In de voorwaarde 

''pedagogische praktijk'', staat een beschrijving van dit pedagogisch handelen. 

 

Het pedagogisch werkplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop:   

-invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang,   

-bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.   

-de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en 

de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor 

is van het kind. 

-de werkwijze van de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.   

-waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen.   

-welke taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse 

opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.   
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Pedagogische praktijk 

De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat er op de locatie sprake is van verantwoorde 

kinderopvang, een item binnen het onderdeel pedagogisch klimaat is op basis van een steekproef 

onderzocht. De steekproef bestaat uit een observatie van de pedagogische praktijk op de groep 

tijdens het bezoek.  

 

Deze observatie is uitgevoerd op vrijdagmiddag 20 mei 2022. Er zijn 10 kinderen aanwezig en  

2 beroepskrachten.   

 

Op de alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, 2 aspecten worden beschreven: 

1. A. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is respect 

voor de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden 

voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich emotioneel veilig 

en geborgen kunnen voelen. 

2. B. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische 

vaardigheden; cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit 

gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in 

een veranderende omgeving. 

3. C. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld steeds zelfstandiger 

relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. 

4. D. Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang 

met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

 

Observatie aspect A: 

De beroepskrachten communiceren met de kinderen 

De kinderen zijn buiten. Alle kinderen komen tot spel. De beroepskrachten spelen met de kinderen 

mee en er is steeds interactie. De kinderen zoeken de beroepskrachten op, er is een vrolijke 

prettige sfeer, waar kinderen hun eigenheid kunnen tonen. 

Er worden complimenten gegeven en de beroepskrachten moedigen kinderen aan tot spel en tot 

een gesprekje. 

Na het buiten zijn gaan de kinderen aan tafel om wat te eten en te drinken; hier is oog voor de 

verhalen van de kinderen. De beroepskracht legt uit wat de activiteit is voor na het eetmoment. 

 

Observatie aspect C: 

De kinderen zijn deel van de groep. 

Er is interactie tussen de kinderen onderling. Kinderen zitten aan tafel. Twee kinderen tellen samen 

hoeveel kinderen er zijn. 

Buiten zoeken kinderen elkaar op. Er is voldoende mogelijkheid tot samenspel buiten en ook 

binnen, in de kasten bevindt zich divers spelmateriaal. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden m.b.t. verantwoorde buitenschoolse opvang. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) (20 mei) 

• Pedagogisch beleidsplan (3.3 Aandacht voor ontwikkelingsondersteuning) 

• Pedagogisch werkplan (Januari 2022 Locatie: Kindcentrum Het Timpaan. BSO) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De aanwezige beroepskrachten staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang en zijn 

gekoppeld aan Ester Gelsing Kinderopvang. 

Opleidingseisen 

De aanwezige beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de 

meest recent aangevangen cao Kinderopvang.   

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

De diploma's zijn door de toezichthouder ingezien. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De toezichthouder heeft met de beroepskracht de bezetting besproken; De houder zet voldoende 

beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen, met dien verstande dat de 

verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een basisgroep voldoet.  

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Het document ''Coachingsplan Pedagogisch beleidsmedewerker en coach IKK en VE'', beschrijft de 

inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. 

''Ester Gelsing kinderopvang heeft op 1 januari 2022 4 locaties en 12.5 fte.  

Op grond van de Wet IKK is daarom op jaarbasis nodig:  

Pedagogische beleidsontwikkeling en -implementatie 4 x 50 = 200 uur  

Coaching pedagogisch medewerkers 12.5 x 10 = 125 uur  

Urenverdeling pedagogisch beleidsmedewerker Bij Ester Gelsing Kinderopvang hebben we op 

jaarbasis 200 uren formatie voor pedagogische beleidsontwikkeling.  

Urenverdeling pedagogische coach Ester Gelsing kinderopvang moet op jaarbasis 125 uur inzetten 

voor coaching van pedagogisch medewerkers ''  
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er zijn 3 vaste beroepskrachten aanwezig op de BSO en er zijn basisgroepen. 

 

Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is de beroepskracht van het kind, zo legt de 

beroepskracht uit en bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. 

Tevens is de mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en 

het welbevinden van het kind. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (mevrouw Gelsing) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Pedagogisch werkplan (Januari 2022 Locatie: Kindcentrum Het Timpaan. BSO) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Coachingsplan Pedagogisch beleidsmedewerker en coach IKK en VE 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen 

kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er in de 

buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft de risico’s die de opvang met zich meebrengt, 

waarbij in ieder geval wordt ingegaan op: - de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de 

veiligheid van kinderen; - de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van 

kinderen; - het risico op grensoverschrijdend gedrag. 

Bij navraag bij een beroepskracht, kan de beroepskracht niet aangeven hoe het beleid in theorie 

eruitziet en welke risico's in acht gehouden dienen te worden. Echter op basis van verzachtende 

omstandigheden wordt duidelijk dat er geen tekortkoming uit voort komt.  

Volgende redenen doen dit besluiten: 

-de beroepskracht zit nog in haar inwerkperiode 

-de toezichthouder heeft gezien dat de beroepskracht in de praktijk handelt, zo telt zij de kinderen 

en sluit de hekken van het buitenterrein 

-in het gesprek met de houder wordt duidelijk dat de houder, bovengenoemde direct oppakt: 

 

De houder heeft een plan van aanpak geschreven met daarin een tijdsplanning voor het 

implementeren van het beleid. Een citaat uit het plan van aanpak: 

''We hebben het plan opgezet in meerdere facetten; 1. Gericht op medewerker, 2. Gericht op het 

huidige inwerkbeleid en hoe we deze verder aanscherpen om de aandachtspunten aan te pakken'' 

 

Het beleid bevat tevens een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop kinderen wordt 

geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van 

kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste risico’s met grote 

gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op grensoverschrijdend gedrag.   
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode vast waarin stapsgewijs waarin wordt aangegeven hoe met signalen 

van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt 

dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (mevrouw Gelsing) 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) (20 mei) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (BS0 Maart 2021 Locatie: KC Het Timpaan) 

• Plan van aanpak met tijdspad 
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Ouderrecht 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Informatie 

De houder heeft het laatste inspectierapport op de website geplaatst, op een gemakkelijk vindbare 

plek. De houder geeft tevens uitleg over het doel van het rapport en welke op welke domeinen de 

toezichthouder toeziet. 

 

De geschillencommissie wordt op de website op passende wijze onder de aandacht gebracht. 

Een citaat uit de website: 

''Ester Gelsing Kinderopvang vindt het belangrijk om te allen tijde een goede service te bieden. 

Waar veel mensen intensief met elkaar omgaan, kunnen er klachten ontstaan. Wij zijn aangesloten 

bij De Geschillencommissie Kinderopvang''   

Oudercommissie 

Er is een oudercommissie. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Website 

• Pedagogisch beleidsplan (3.3 Aandacht voor ontwikkelingsondersteuning) 

• Pedagogisch werkplan (Januari 2022 Locatie: Kindcentrum Het Timpaan. BSO) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 

artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 

wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 

van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 
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b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling 

Wet kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten 

beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor 

de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het 

kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 

wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 

en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 

elementen: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 

d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 

geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

 
 

Oudercommissie 

De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 

1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement 

oudercommissie vastgesteld. 

(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Ester Gelsing Kinderopvang/AllesKIDS 

Aantal kindplaatsen : 50 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Mevr. E.D. Gelsing-Heinen 

KvK nummer : 09144983 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. C. Stijnman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Doetinchem 

Adres : Postbus 9020 

Postcode en plaats : 7000 HA DOETINCHEM 
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Planning 

Datum inspectie : 20-05-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 10-06-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 14-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 14-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 14-06-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 17-06-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 


